Uplatnění práva subjektu osobních údajů – elektronické podání

UPLATNĚNÍ PRÁVA SUBJEKTU OÚ DLE GDPR – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ
IDENTIFIKACE PŘÍJEMCE ŽÁDOSTI V ROLI SPRÁVCE/ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Identifikace společnosti

Technické služby Kadaň s.r.o, IČO 25441094

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Ing. Karel Stýblo

na webových stránkách společnosti:
Informace ke zpracování osobních údajů jsou
http://www.tskadan.cz/gdpr a současně v místě
umístěny
sídla společnosti u paní Jany Askar
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Tyto údaje jsou zadávány pro přesnou identifikaci žadatele. Pokud nebudou uvedeny správně nebo
budou nedostatečné a nepřesné, nemůžeme zaručit, že bude žadatel nalezen a dohledán ve všech
databázích příjemce žádosti. Proto, prosím, vyplňte veškeré požadované informace.
Jméno a přímení, rodné příjmení
Bydliště dle platného občanského průkazu
Datum narození
Identifikační e-mail(y)
Podle uvedených e-mailů budou vyhledávána relevantní
data.

□ Zaměstnanec TS Kadaň
□ Bývalý zaměstnanec TS Kadaň
□ Uchazeč o zaměstnání v TS Kadaň
□ Dodavatel nebo Odběratel TS Kadaň
□ V jiném vztahu s TS Kadaň (prosím specifikujte)

Žadatel je

……………………………………………………………………………
V souladu s příslušným článkem čl. 15 - 18 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) GDPR u Vás jako Správce /
Zpracovatele osobních údajů uplatňuji právo na:
Přístup k osobním údajům
Námitku proti zpracování
Výmaz osobních údajů

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní 1900, 432 01 Kadaň
IČO: 25441094

□
□
□

Opravu osobních údajů
Odvolání souhlasu

□
□
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ROZSAH UPLATNĚNÍ PRÁV

INFORMACE K PODÁNÍ A PŘEVZETÍ VYŘÍZENÉ ŽÁDOSTI – VYPLNÍ TS KADAŇ
Žádost doručena z
(vyplní TS KADAŇ dle způsobu doručení)

Při podání byl žadatel ověřen

□ e-mail …………………………………………………
□ datová schránka …………………………………
□ kvalifikovaným elektronickým podpisem
…………………………

□ datovou schránkou …………………………….
Datum podání žádosti
(vyplní TS KADAŇ dle data doručení do datové
schránky nebo e-mailu)
INFORMACE K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI – VYPLNÍ TS KADAŇ
Datum odeslání vyřízené žádosti
(nejpozději do 30 kalendářních dnů)
Způsob předání žadateli

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní 1900, 432 01 Kadaň
IČO: 25441094

□ emailem na ………………………………………….
□ datovou schránkou na …………………………
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